ZESDE ZONDAG VAN DE HERFST
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
OP 27 OKTOBER 2019 IN DE PAASKERK

Zelfbewuste farizeeër en schuldbewuste tollenaar

Vanochtend een viering van ‘taal en teken’, een fragment uit het bijbels Verhaal en de
Tafel. De cantorij steunt ons bij enkele maaltijdliederen. Het evangelie brengt ons bij
een farizeeër en een tollenaar in de tempel. Het lijkt een eenvoudige parabel die Jezus
ons vertelt, maar dat is nog maar de vraag. Hoe kijk je naar anderen? Hoe kijk je naar
jezelf? De gelijkenis heeft iets van een fascinerend dubbelportret.

Voorganger: ds. Gert Jan de Bruin
Orgel, piano: dhr. L. Kramer en dhr. P. van Dongen
m.m.v. de Cantorij o.l.v. dhr. L. Kramer

VOORBEREIDING
Begroeting
(gemeente gaat staan)

Moment van inkeer
Bemoediging
o.
g.
o.
g.

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid,
het werk van zijn handen niet loslaat.

Gezongen drempelgebed: “Eeuwige, onze God”
(Lied 298: cantorij: I; allen: II)
(gemeente gaat zitten)

Een kind steekt het lantaarntje aan…
Gebed, met als terugkerende respons:

Lofzang: “Loof God, die zegent al wat leeft
(Lied 273: vers 1, 4 en 5)

DE SCHRIFTEN, GESPROKEN EN GEZONGEN
We zingen: “Kom o Geest en blaas ons aan”
(uit: Op de vleugels van een lied; vers 1 en 3)
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3. Kom, o Geest en wek ons oor
voor ongekende Bijbelse woorden.
Vindt de mensenzoon gehoor?
Doe ons treden in zijn spoor.
Lezing: Psalm 131
Een pelgrimslied van David.
Eeuwige, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de Eeuwige,
van nu tot in eeuwigheid.

Lezing: Lucas 18:9-14
Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de
volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër
en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat
ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook
niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten
af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te
richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg
jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet.
Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Korte stilte
We zingen: “Woord dat ruimte schept”
(Lied 330: 1 allen, 2 met cantorij in canon)

Overweging
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Schriftlied: “Een zelfbewuste farizeeër gaat”
(uit: Op de vleugels van een lied; vers 1 t/m 3)

2. Dan komt een schuldbewuste tollenaar,
hij aarzelt op de drempel van de tempel.
Kon hij maar schuilen achter een pilaar,
hij is het licht niet waard, hij draagt een stempel.
Wie heeft er oog voor deze smekeling?
Al wat hij vraagt: God, schenk mij uw ontferming.
3. De diepte van ons hart doorgrondt Gij, God,
trots of in ootmoed zijn wij hier gekomen.
Lang is de weg, verdwalen vaak ons lot.
Wij blijven nochtans van een wereld dromen,
waar ieder mensenkind rechtop mag staan.
Kom, Geest van God, geef dat wij moedig voortgaan.

DE MAALTIJD
Gebeden, na elke intentie: “Luister God”
(oorspr. t. en m. J.L. Bell en G. Maule)
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Mededelingen en inzameling van de gaven
Tijdens collect zingen: “Brood op tafel”
(t. Henk Jongerius; m. English Hymnal, koorbew. Leo Kramer)

Cantorij:
Brood op tafel,
een hand gevuld met wat in het leven geen uitstel duldt:
de honger stillen iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontberen mag.
Allen: Beker met wijn, een vredeswens,
elkaar begroeten van mens tot mens:
verbonden worden met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen?
Allen: Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de wijn
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.

Beurtspraak
v.
g.
v.
g.
v.
g.

De Eeuwige zal bij u zijn
God zal u bewaren
De harten omhoog naar God,
als bloemen naar de zon!
Laten we de Eeuwige danken,
het is goed de Eeuwige te danken.

Tafelgebed: “Gezegend zijt Gij levende God”
(Lied 403b: 1 cantorij, 2 allen)

Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Vredegroet, nodiging
Brood en beker
(er zijn grote bekers met wijn en kleine bekertjes met druivensap)

5

Tijdens de communie zingt de cantorij: “De tafel der armen”
(t. Huub Oosterhuis; m Antoine Oomen)

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Slottekst
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Wat vraagt de Eeuwige meer van ons
dan dat wij recht doen en wandelen op zijn weg.
Wat vraagt de aarde meer van ons,
dan dat wij haar dienen en hoeden.
Wat vragen mensen meer van ons,
dan dat wij breken en delen.
Het is de Geest die ons beweegt,
laat die ons gegeven zijn. Amen.

We zingen (staande): “Laat de woorden die we hoorden”
(Lied 422: vers 1 t/m 3)

Zegen, besloten met gezongen “Amen” (Lied 431b)

Welkom in het Benedenhuis bij koffie/thee/limonade!

Medewerking door o.a.
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:
Cantorij o.l.v.:
Orgel, piano:

ds. Gert Jan de Bruin
Désirée Schuringa
Roeltje Mentink & Robert Klaassen
Willem Pel
Leo Kramer
Peter van Dongen & Leo Kramer
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Paaskerkberichten 27 oktober 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Het Wereldhuis
Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie en begeleiding. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van hen zijn vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis biedt advies en begeleiding en zorgt
voor taal- en computercursussen. De meeste activiteiten worden door de ongedocumenteerden zelf
georganiseerd. Door actief vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun toekomstperspectief. Wilt u
hieraan bijdragen?
Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op deze
zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die
actief zijn op het terrein van de eredienst.
Opbrengst collecten 13 oktober
1e collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Wijkwerk: Zonnehuisbus

€ 353,19
€ 336,95

Agenda Kerkdiensten
3 nov ds. W. Pieterse
3 nov ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur, maaltijd van de Heer
3 nov meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
10 nov ds. A. Geudeke
17 nov afscheidsdienst ds. G.J. de Bruin
24 nov ds. W. Pieterse, gedachteniszondag
1 dec ds. W. Pieterse, 1e advent, maaltijd van de Heer, mmv Paaskerkcantorij
1 dec drs. R. Prent, locatie Westwijk
Vanuit de kerkenraad
Met vreugde laat de kerkenraad weten dat per 1 november als ambulant predikant in de Paaskerk ds.
Bara van Pelt komt werken. Zij komt voor 0.5 fte en zal een aantal taken met name in het pastoraat
van ds. Gert Jan de Bruin overnemen. In de dienst van zondag 3 november zal zij voorgesteld worden.
Namen noemen voor de beroepingscommissie
De Protestantse Gemeente te Amstelveen – Buitenveldert (PGA-B) bereidt zich erop voor om twee
full-time predikanten te gaan beroepen voor de PGA-B als geheel. We gaan het beroepingswerk uitvoeren met één beroepingscommissie. Deze beroepingscommissie krijgt de volgende samenstelling:
een voorzitter die door de Algemene Kerkenraad (AK) wordt geworven, drie leden afkomstig uit de
Kruiskerk, drie leden afkomstig uit de Paaskerk en één lid afkomstig uit de Pelgrimskerk. De AK heeft
Alice Stronkhorst bereid gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen.
U wordt uitgenodigd om uw wijkkerkenraad namen van gemeenteleden aan te reiken die naar uw
oordeel plaats zouden kunnen nemen in de beroepingscommissie. Het betreft een eerste inventarisatie van namen, uit deze namen zullen uiteindelijk drie namen vanuit de Paaskerk gekozen worden. Om
tot een evenwichtige samenstelling van de commissie te komen, zal de wijkkerkenraad overleggen
met de Kruiskerk, de Pelgrimskerk en de Algemene Kerkenraad.
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Het zou dus goed kunnen zijn, dat de naam die u aandraagt, toch niet in de commissie komt. U kunt
tot uiterlijk zondag 17 november namen doorgeven door een mail te sturen naar:
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
We hopen dat u aan deze oproep gehoor wilt geven!
Pieter Licht, scriba AK
Elly Merckel-Timmer, voorzitter Paaskerkgemeente
Themaviering dagcentrum Westwijk
Op zondag 3 november lezen we een minder bekend verhaal uit Handeling over een schipbreuk.
Schipbreuk als kans voor vertrouwen, samen optrekken en liturgie is het thema. We hebben oog voor
het optreden van Paulus aan boord. Hij maant de mensen op het schip te gaan eten. In het verlengde
van zijn advies vieren we met elkaar de Maaltijd, zingen het prachtige tafelgebed van Huub Oosterhuis ‘Gij die weet wat in mensen omgaat’.
Vooraf dekken we de tafel met spullen voor de Voedselbank en worden we geïnformeerd over een
project rond geloofsopvoeding in Indonesië.
Wijkdoelcollectes
Diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen, maar van de hele gemeente. Dat betekent dat iedereen in de gemeente een voorstel kan doen voor een Wijkdoelcollecte. Heeft u een idee, meld dat
bij de voorzitter van de diaconie, Chris Aalbersberg (C_J_A@hotmail.com), graag met enige toelichting, of verwijzing naar een website; dan bespreken de diakenen het in hun vergadering.
De bloemen
Weet u iemand voor de bloemengroet: mail naar jany_steur@hotmail.com of
bloemengroet@paaskerk-amstelveen.nl of evt. via telefoon: 020-643 68 48
Human Aid Now
Wellicht heeft u al eens in de krant gelezen of gehoord op TV hoe mensonterend de situatie is in de
vluchtelingenkampen op de eilanden Samos en Lesbos in Griekenland. De non profit organisatie Human Aid Now gaat al een aantal jaren naar deze kampen toe om hen op allerlei manieren te helpen.
Van de Raad Van Kerken Amsterdam ontvangen wij het verzoek om mee te doen aan de actie om als
gemeenschap van christenen artikelen in te zamelen die door Human Aid Now zullen worden verscheept naar de Griekse eilanden.
De actie wordt kortstondig gehouden. Op 2, 3 en 5 november worden de spullen in Vinkeveen gesorteerd en ingepakt. Hiervoor is nog hulp nodig. De week daarop worden de spullen verscheept naar
Griekenland. Indien u gelegenheid heeft hierbij te helpen kunt u zich aanmelden en informatie krijgen
over tijd en locatie bij: Coen van Loon, RK diaken 06 31 78 61 21 cej.vanloon@kpnmail.nl ,
www.pastorcoen.nl
De diaconie van de Paaskerk heeft besloten om vanuit het Partnerfonds (deel van de opbrengst van
de rommelmarkt) een financiële bijdrage te doen.
Een persoonlijke donatie kan aan Human Aid Now NL64ABNA0479717273.
Elk klein bedrag helpt. Voor 10 euro kan de organisatie 1 warme waterdichte jas, 9 paar nieuw ondergoed of 80 regenponcho's kopen!
Bij voorbaat dankt Human Aid Now, mede namens de vluchtelingen, u heel hartelijk voor uw medewerking.
Diaconie Paaskerk
Orgelconcert in de Paaskerk
Op zondag 27 oktober om 12.00 uur geeft Dirk Out een koffieconcert op het fraaie orgel van de Paaskerk. Hij speelt de bekende Toccata en Fuga in d, BWV 565 van Bach en enkele koraalvoorspelen, w.o.
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Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 731. Ook Mozart is te horen met het Andante für eine Walze in
eine kleine Orgel’, KV 616. Vervolgens een Sortie in ES van Louis Lefébure-Wély, een March upon
Händels ‘Lift up your heads’ en enkele koraalbewerkingen van Feike Asma. Dirk Out is een graag geziene gastorganist in de Paaskerk. We kennen hem, buiten zijn concertagenda in binnen- en buitenland, van de jaarlijkse Sing-in, de 3e zondag in december in deze kerk en weet ons altijd weer te boeien met zijn fraaie spel.
Ontmoetingsbijeenkomst.
Op 30 oktober is de eerstvolgende ontmoetingsbijeenkomst in de Bolder.
We beginnen om 15 uur en de leiding is in handen van Trudy Joosse.
U bent van harte welkom!
Kring poëzie
In oktober ga ik weer van start met de kring poëzie. Drie donderdagen komen we bijeen: 31 oktober,30 januari en 26 maart, telkens van 15.00 - ca. 16.30 uur in het benedenhuis van de Paaskerk. We
lezen en bespreken samen gedichten die ter plaatse worden uitgedeeld. Wilt u meedoen, ook als u
afgelopen seizoen aanwezig was (!), graag opgeven bij Els van Geel, emvangeel@hetnet.nl of 0206471098. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.
Uitvaarten
Bijeenkomst van de werkgroep uitvaarten op maandagavond 28 oktober om 20.00 uur in de Paaskerk.

Ontmoetingspastoraat
Voor mensen uit Bovenkerk en Wimbledon is er een bijeenkomst in het Noorddamcentrum op donderdagmorgen 31 oktober om 10.30 uur. Ds. Gert Jan de Bruin vertelt iets over Bonhoeffer, we zingen
en lezen met elkaar een bijbelverhaal.
Oogstdienst zondag 10 november 2019
Op 10 november vieren wij oogstdienst. Wij vragen u deze zondag goed houdbaar fruit mee te brengen.
Voor het begin van de dienst kunt u dit aan één van de diakenen geven of in een daarvoor bestemde
mand leggen. Een deel van het fruit wordt, tijdens de dienst, door de kinderen van de kinderkerk en
de leiding naar zorgcentrum De Luwte gebracht. Het overige deel is bestemd voor de Voedselbank
Amstelveen.
Namens de diaconie van de Paaskerk hartelijk dank
OPROEP: DE KINDERKERK HEEFT EEN PLEKJE VRIJ!
Welke leuke lieve jongere of oudere wil ons team van kinderkerkleiding komen versterken? Vind(t)
je/u het leuk om samen met kinderen de Bijbelverhalen te lezen of te vertellen en met de kinderen
over de verhalen na te praten en/of te knutselen reageer dan snel! We volgen een programma, materiaal voor elke zondag is dus aanwezig. Spreek mij of één van de andere leiding aan of reageer via 0630462632 of a.terlouw@casema.nl. Marieke Terlouw, namens de kinderkerkleiding.
Bericht van de kosters
Elke zondag is er voor u in ruime mate koffie en thee met een koekje erbij.
Uiteraard moet dit worden ingekocht en dat komt ten laste van de wijkkas.
Wij vragen van u een kleine bijdrage voor de koffie en daarvoor staan er
spaarvarkens op de bar. Doet u mee? Graag!!
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Afscheid ds. Gert Jan de Bruin
Na elf jaar verbonden te zijn geweest aan de Protestantse gemeente Amstelveen Buitenveldert, waarvan vijf jaar als predikant van de Handwegkerk en zes jaar van de Paaskerkgemeente gaat ds. Gert Jan
de Bruin met emeritaat. Ter gelegenheid hiervan willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst
met Kees van der Zwaard op woensdagavond 13 november. Hij zal zijn theatermonoloog “Wie ben ik“
over Bonhoeffer spelen. Deze voorstelling wordt hem door de kerkgemeenschap aangeboden en we
willen dan ook graag alle gemeenteleden hiervoor van harte uitnodigen. Vanaf 19.30 uur staan koffie
en thee klaar en om 20.15 uur zal de voorstelling beginnen. Na de voorstelling is er een informele bijeenkomst in het benedenhuis van de Paaskerk.
Op zondag 17 november neemt ds. Gert Jan de Bruin afscheid van de Paaskerkgemeente. In deze
dienst van Woord, Zang en Muziek gaat hij zelf voor, de aanvangstijd is 10.00 uur.
Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau, als u hieraan wilt meedoen, kunt u uw bijdrage overmaken op NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van
“afscheidscadeau Gert Jan de Bruin”. Ds. Gert Jan de Bruin wil het geld graag besteden aan een bijdrage voor een reis naar Assisi. Ds. Gert Jan de Bruin zouden we ook graag willen verrassen met een
boek met herinneringen van gemeenteleden. Daarom vragen we u om een A4tje te maken met een
herinnering. Bijvoorbeeld een gedicht, anekdote, tekening, liedje of iets dergelijks. Indien mogelijk
graag met een kleine foto erbij. Dit A4tje kunt u in de consistorie in het postvakje van de voorzitter
doen tot uiterlijk 3 november. Alvast bedankt voor uw moeite.
Namens de Paaskerkgemeente
Esther Velten, Inke Otting en Elly Merckel-Timmer
Kringloopmarkt Kruiskerk
Vrijdag 8 november van 12.00-16.00 uur en zaterdag 9 november 10.00-14.00 uur. Dit jaar organiseert
de Kruiskerk een Kringloopmarkt, met als uitgangspunt 'op weg
naar een groene Kruiskerk'. Een markt waar uiteraard spullen een nieuwe eigenaar kunnen vinden en
waar ook plaats is voor nieuwe activiteiten. Zo is er een duurzame informatiestand die ons bewust
maakt hoe we zelf duurzaam en zo milieuverantwoord kunnen leven. U kunt daar bijvoorbeeld uw
licht opsteken hoe u 'oude' kleding een nieuwe look kunt geven. En er is een restaurant voor ontmoeting, waar u koffie of thee met taart, cake en andere lekkernijen kunt nuttigen! Daarnaast is er een
proeverij met diverse verantwoorde hapjes en drankjes. Vraag: wilt u ook spullen aanleveren: zie
hiervoor de groene flyer die in de kerk ligt. Toegevoegd daaraan zijn puzzels, spellen en schilderijen
als gewenste artikelen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar kringloopmarkt@kruiskerk-amstelveen.nl. Een markt met zoveel mogelijk een milieuverantwoorde beleving!
Doet u mee en komt u ook?

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
Orde van dienst en Paaskerkberichten per email
U kunt zich inschrijven voor het wekelijks per email ontvangen van de orde van dienst, inclusief Paaskerkberichten, via de link rechtsonder op de voorpagina van de website van de Paaskerkgemeente:
www.paaskerk-amstelveen.nl
Facebook
www.facebook.com/Paaskerk/
Hier vindt u alle info over activiteiten en foto’s en video’s van de activiteiten van de afgelopen perioden in en rond de Paaskerk.
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Mededelingen
Deze kunt u opgeven via liturgie@paaskerk-amstelveen.nl
Graag uiterlijk woensdag 17 uur voor de volgende zondag
Kerkdienst gemist?
Via http://kerkdienstgemist.nl & Noord-Holland  AmstelveenPaaskerk kunt u de dienst live of
later volgen.

Locaties
Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen
(Paaskerkgemeente)
Locatie: Paaskerk (iedere zondag)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Telefoon: 020-6415168
Locatie: Dagcentrum Westwijk (elke 1e zondag van de maand)
Augusta de Witlaan 2, 1187 VH Amstelveen
Website: www.paaskerk-amstelveen.nl
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